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ELEKTROMOBILITA – VÝVOJ A PREDIKCE 
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http://energypost.eu/fast-market-electric-vehicles-grow/ 

Studie naznačují, že do roku 2030 by elektro auta mohla představovat dvě třetiny všech vozů 

v bohatých městech, jako je Londýn a Singapur. 

Norsko – 40 % letos prodaných aut jsou elektromobily, cíl pro rok 2025 – 100 % aut bez emisí.  

Predikce celosvětového vývoje v elektromobilitě 

http://bellona.org/news/transport/electric-vehicles/2017-04-the-glory-days-of-norwegian-electro-mobility-success-and-the-struggle-to-stay-in-the-spotlight


ELEKTROMOBILITA – VÝVOJ V USA 
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ELEKTROMOBILITA V EVROPĚ 
Příklad na vývoji trhu v Nizozemí 
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2014 

28.000 soukromých nabíječek 

 

2015 

55.000 soukromých nabíječek  

 

2016  

72.000 soukromých nabíječek 

 

VEŘEJNÉ DOBÍJECÍ STANICE  SOUKROMÉ STANICE 



ELEKTROMOBILITA V ČR 
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250 nabíjecích stanic v ČR, nejvíce v Praze, Brně a Ostravě. V mnohých velkých 

městech zatím stanice zcela chybí. 

Plán státu postavit 1200 dobíjecích stanic do roku 2020 

Nyní cca 1100 elektromobilů, Škoda Auto plánuje do roku 2025 vyrábět čtvrtinu svých 

vozů s elektrickým pohonem. 

 

 

Velké příležitosti a potenciál 



NADEŠEL ČAS ZMĚNY 
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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ UNIE 

Intenzivní podpora elektromobility formou 

dotací, silné tlaky ke snížení emisí. 

 

VÝROBCI AUTOMOBILŮ 

Agentura Bloomberg vyčíslila podíl 

elektromobilů mezi novými auty v roce 2040 na 

35 %. Skupina Volkswagen chce mít do roku 

2025 čtvrtinu prodaných aut na elektřinu. 

 

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ 

Obce mají zájem o úsporná elektrická auta, 

dotace na nákup elektroaut i pro firmy.  

 

Dobíjecí infrastruktura musí být připravena. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7x_XD6IrTAhVjQpoKHV5bA3sQjRwIBw&url=http://corporate.engie-electrabel.be/energy-of-the-future/sustainable-mobility/&bvm=bv.151426398,d.bGg&psig=AFQjCNHchL2bsiAscpCYjgWxaDXiAzbb_w&ust=1491395512787380


ENGIE SÁZÍ NA ELEKTROMOBILITU 
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Rozvoj elektromobility je jednou z priorit Skupiny ENGIE 

Know-how díky realizovaným projektům - 5 400 instalovaných dobíjecích stanic v Evropě 

Vlastní technické, projektové, inženýringové a odborné zázemí 

Kvalitní partneři pro HW a SW vybavení 

Finanční a dotační poradenství 

 

 

 



KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY 
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Montáž, 
instalace 
• Vyvedení výkonu 

• Instalační a 
elektromontážní 
práce 

• Stavební a 
související práce 

• Uvedení do 
provozu 

• Revize, servis 

Hardware 
•Nabíjecí zařízení 

• Příslušenství 

•Kabeláž 

Software 
• Jednoduchá 

aplikace 

• Vzdálený přístup 

• Přehled a 
kontrola 

Inženýring 
• Stavební 

povolení 

• Věcná břemena 

• Jednání s majiteli 
pozemků 

• Jednání s 
energetickými 
providery 

• Dotační řízení 
 



TECHNOLOGICKÉ VARIANTY DOBÍJENÍ 
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STANDARDNÍ 

DOBÍJEČKY 
3,7 kW / 22kW 

Pomalejší varianta pro místa, 

kde řidiči tráví více času 

Obchodní centra, hotely, 

restaurace, kongresová centra 

Firemní vozové parky 

 

VYSOKOKAPACITNÍ 

DOBÍJEČKY 
50 kW a více 

Rychlé a spolehlivé dobití 

Veřejná frekventovaná místa 

Dálniční odpočívadla, čerpací 

stanice,  supermarkety, velké 

dopravní uzly, parkoviště, 

logistická centra 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Čas dobíjení (h) 

50 kW 22 kW 11 kW Běžná zásuvka



STANDARDNÍ DOBÍJEČKY 
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Standardní nabíječky pro privátní využití   

Sortiment v ČR je pestrý. 

K dostání v mnoha výkonových úrovních od 3,7 kW do 22 kW 

Napájení 230V nebo 400V 

Ceny od 20 tis do 35 tis. Kč 

 

Standardní nabíječky pro širší veřejnost  

Výkonová úroveň od 3,7 kW do 22 kW,                                                                                                  

cena je však vyšší  

Ceny od 40 tis do 100 tis. Kč                                                                                                               

v závislosti na výkonu a designu. 

 

 



VYSOKOKAPACITNÍ DOBÍJEČKY 
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Výkonová úroveň 50 kW , rychlé a spolehlivé 

dobití 

Nikola 

Indoorová jednotka s veškerými silovými 

komponenty v samostatné skříni + designová 

outdoorová jednotka určená pro instalaci v místě 

nabíjení elektromobilu. Max. výkon je až 2x 100kW 

DC. 

ABB 

Rychlonabíjecí stanici ABB Hermes 1.0 o výkonu 50 

kW s časem nabití do 15 minut.  

ENSTO CHAGO POWER 

Nabíjení 50kW stanice s jedním nebo dvojím 

stejnosměrným připojením. Obsahuje čtečku pro 

bezdrátovou identifikaci uživatele. 



ŘEŠENÍ V RÁMCI SKUPINY ENGIE 
EV BOX 
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Původem nizozemská společnost, která se v roce 2017 stala součástí Skupiny ENGIE. V posledních 

pěti letech se společnost EV-Box rozrostla a stala  se lídrem na trhu s více než 40.000 nabíjecími 

stanicemi ve 20 zemích.  

Řešení pro domácnosti, společnosti i municipality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŘEŠENÍ V RÁMCI SKUPINY ENGIE 
Powerdale - Nexxtender 
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Skupina má 33% podíl ve společnosti Powerdale, mladé belgické společnosti specializované na 

monitorování energie a elektrickou mobilitu. 

Jedno i dvou dobíjecí stanice, softwarové řešení. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SW ŘEŠENÍ 
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Polyfazer 

- Stažením aplikace a jednoduchou registrací získáváte okamžitý přístup k nabíjecím stanicím ve 

svém okolí. 

- Prostřednictvím mobilní aplikace jsou dostupné veškeré informace o všech uskutečněných 

dobíjeních včetně množství odebrané energie, její ceně, použité platební metodě a grafu průběhu 

dobíjení. 

- Vhodnou stanici vyberete z přehledného seznamu setříděném podle vzdálenosti od vaší aktuální 

polohy nebo přímo na mapě. 

- Technické informace o dobíjecích stanicích 

 



INOVACE V RÁMCI SKUPINY ENGIE 
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Propojení solárních panelů a dobíjecích stanic Bezdrátové dobíjení 



ŘEŠENÍ NA KLÍČ DLE POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA 
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Inženýring 

Instalace 

Zapojení 

Inženýring 

Instalace 

Zapojení 

Financování 

+  

Prodej 

elektřiny 

Provoz 

nabíječky 

Inženýring 

Instalace 

Zapojení 

+ 

Financování 

1 2 3 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcjd7034zTAhWBNpoKHdooAmsQjRwIBw&url=http://catalystmobilesolutions.com/&bvm=bv.151426398,d.bGs&psig=AFQjCNG-E0UlmmquW1PHB5xs_SPugqpsXA&ust=1491462083408432


STAŇTE SE KOMPETENČNÍM CENTREM  
PRO ELEKTROMOBILITU 
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PODNIKATELÉ A ORGANIZACE 

Ekologický provoz, snížení provozních nákladů, dobrá pověst a image společnosti v 

jejím úsilí o udržitelnost zdrojů. 

 

VLASTNÍCI NEMOVITOSTI 

Zvyšte atraktivitu vaší nemovitosti a nabídněte atraktivní ekologické řešení pro vaše 

stání.  

 

NÁKUPNÍ CENTRA, RESTAURACE, HOTELY 

Vytvořte komfort rychlého a snadného dobití pro vaše zákazníky a získejte tak nové 

portfolio klientů. 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzxM7C6YrTAhUiJ5oKHR_hBkoQjRwIBw&url=http://emobility.volkswagen.it/ie/en/private/idea/rethink_mobility.html&bvm=bv.151426398,d.bGg&psig=AFQjCNE5KKGo-frYfkXW_uYS3nzce7-87g&ust=1491396074002311

